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I N S C H R I J F G I D S
S P E E L P L E I N  H A M P I D O E



Inschrijfsysteem

Na al die jaren met papier en pen alle
administratie te doen was het tijd om mee met de
tijd te gaan en ook te moderniseren.
 
Sinds dit jaar gaan we werken met een online
platform waarin ouders een eigen account
hebben, hun kind kunnen inschrijven, facturen en
fiscale attesten kunnen terugvinden kortom een
platform waar alles mogelijk is. 

Lees deze handleiding voordat je je kind gaat
inschrijven, zo zal alles vlotter verlopen bij de
inschrijving. 

Veel succes en bij vragen mag je ons altijd
contacteren!
via mail: hampidoe@hotmail.com
op Facebook: Speelplein Hampidoe



Handleiding aanmaken 
account

Stap 1:
Surf naar: https://inschrijvingen.hampidoe.be/ 

Je krijgt dit scherm te zien. 
Nu is het de bedoeling dat je je gaat registreren en 
een account gaat aanmaken.
Klik op registreren rechts vanboven in de hoek of 
achter het zinnetje 'Ik ben nieuw'.
We hebben het ook omcirkeld met een rode lijn op de 
foto.  
LET OP: gebruik uw eigen gegevens om volgende lijst 
in te vullen, de gegevens van uw kind worden later 
toegevoegd.



Stap 2:

Nadat u op 'registreren' 
heeft geklikt, zal u al 
deze gegevens moeten 
invullen en op 
'volgende' en 'opslaan' 
moeten klikken.

Stap 3:
Nadat u al uw gegevens heeft ingevuld en 
bevestigd heeft, zal u deze bevestigingsmail 
krijgen in uw mailbox. 
Open de mail en klik op of kopieer en plak de link 
in de zoekbalk van uw browser. 
(de link is met rood onderstreept op de foto)



Stap 4:
Nadat u de link in de zoekbalk heeft geplakt zal u
terug op onze site uitkomen met het goede
nieuws dat uw account geverifieerd is. 

Stap 5:
Ga vervolgens naar 'mijn profiel' linksboven.
Daarna zal u een kader zien met uw gezinsprofiel.



In het gezinsprofiel ziet u de onderverdeling 
'familie', 'gezinsleden', 'contactpersonen', 
'facturen' & 'attesten'. 
Bij familie staat nu de naam van de persoon die 
een account heeft. 
Ga nu naar 'gezinsleden', dit is de ruimte waar u 
uw kind(eren) moet toevoegen. U kan meerdere 
kinderen op 1 account zetten.

Om een kind toe te voegen klik op 'gezinslid 
toevoegen'. Dit is omcirkeld met rood. 

Stap 6:
Nadat u op 'gezinslid toevoegen' heeft geklikt 
krijgt u deze lijst te zien. Vul deze zo volledig 
mogelijk in. Vergeet niet op opslaan te klikken!



Stap 7:
Als u in de vorige stap alle gegevens hebt 
ingevuld en heeft opgeslagen, zal u nu de 
mogelijkheid hebben om naar het medische fiche 
te gaan. 
Ook dit moet zo correct mogelijk ingevuld 
worden.
Klik daarna weer op 'opslaan en goedkeuren'. 
Dit laatste is heel belangrijk, zonder de medische 
fiche op te slaan en goed te keuren, kan u uw kind 
niet inschrijven voor een activiteit!



Stap 8:
Uw eerste kind is toegevoegd, klik nu terug op
'mijn profiel' rechtsboven. Het is omcirkeld in
rood op de foto. Dan komt u op dit scherm uit. 

Nu heeft u nog de optie om een extra kind toe te 
voegen. Klik opnieuw op 'gezinslid toevoegen' en 
herhaal stap 5 tot en met 7. 
Klik daarna weer op 'mijn profiel' rechtsboven.

Heb je je laatste kind toegevoegd, dan ben je 
helemaal klaar om dinsdag om 19u je kinderen
in te schrijven voor een knotsgekke zomer op 
speelplein Hampidoe!



Stap 9:

Is uw account aangemaakt, zijn alle kinderen 
toegevoegd en zijn de medische fiches 
ingevuld? Dan bent u nu klaar om de kinderen in 
te schrijven. Dit kan vanaf 28 juni om 19u.

Klik op 'inschrijven'. In dit tablad kan u de 
kinderen die u wilt inschrijven aanduiden. Je kan 
al je kinderen tegelijkertijd inschrijven voor de 
activiteiten. 
Klik dan op volgende.

Handleiding kind(eren) 
inschrijven



Stap 10:
U ziet nu al de activiteiten waar uw kind(eren) de 
juist leeftijd voor heeft/hebben. Het systeem 
verdeelt automatisch uw kinderen over de 
activiteiten (zie de rode cirkel). 

Duidt alle activiteiten aan waar u uw kind(eren) 
voor wilt inschrijven (zie pijl). Wanneer u alle 
activiteiten heeft aangeduid, klikt u op volgende.



Stap 11:

U ziet nu een overzicht van de activiteiten die u 
heeft aangeduid. 
Controleer of alles juist is. De plaatsen worden 30 
minuten gereserveerd voor u dus u heeft de tijd 
om dit grondig na te kijken.

Is alles juist? Klik dan op "bevestig 
inschrijvingen".



Stap 12:
Als u dit scherm ziet, zijn de inschrijvingen 
bevestigd! 
Een factuur wordt doorgestuurd naar het 
mailadres waarmee u de account heeft 
aangemaakt.
U kan dit ook downloaden via de knop 'download 
betaalopdracht'



Proficiat u heeft uw kinderen nu ingeschreven 
voor een fantastische speelpleinzomer.
Gelieve de dagen waar u uw kinderen vooraf voor 
heeft ingeschreven te betalen via overschrijving. 

LET OP: U moet uw kind wel nog altijd afzetten 
aan de tafel van zijn/haar groep. 

Kan uw kind toch niet komen? Laat dan zeker iets 
weten zodat wij dit plaatsje terug kunnen 
openzetten. Zo kunnen we andere kindjes ook 
een superleuke zomer bezorgen!

Tot binnenkort!!
 

De leiding van Hampidoe


